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Sociale vaardigheden en besluitvorming (F700087)
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(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
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4
4
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aanbodsessie
A
A
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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Vergadertechnieken, besluitvorming, decisionmaking, communicatiemanagement.

Situering
De student vertrouwd maken met besluitvormingstechnieken en de opbouw van sociale
en communicatieve vaardigheden. Doel is om studenten te leren op een systematische
manier en met de nodige competenties op het vlak van communicatie te komen tot het
nemen van beslissingen, het leiden van vergaderingen, het presenteren van informatie
en het voeren van een gerichte communicatie naar medewerkers toe.

Inhoud
•Presentatietechnieken
•Besluitvormingstechnieken op basis van het model van Kepner&Tregoe
•Vergadertechnieken

Begincompetenties
Voor alle opleidingsonderdelen van het postgraduaat ‘Social Profit en Publiek
Management’ is het een vereiste dat de cursist in het bezit is van een bachelor- of
masterdiploma, of in voldoende mate elders verworven competenties bezit die het
niveau gelijk kan stellen met een bachelor of master. Alsook dat hij/zij met succes het
intake- of motivatiegesprek heeft doorlopen.
Basisinzichten van psychologie en sociologie zijn aan te raden.

Eindcompetenties
1
1
1
2
3
4
5

De cursist:
kan vergaderingen leiden;
kan een efficiënte presentatie geven;
kan op een systematische wijze tot besluitvorming komen;
kan onderhandelen en
bezit de vaardigheid om duidelijk communicatie te voeren naar medewerkers toe.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties

(Goedgekeurd)
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Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges : 4 weken
Oefeningen in groepen : 4 weken

Leermateriaal
Hand-outs en syllabus.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De interactiviteit tijdens de lessen maakt het mogelijk om vragen te stellen tijdens de
hoorcolleges en oefeningen. Voor verdere inhoudelijke informatie is het ook mogelijk de
(gast)docent via mail te contacteren. Voor praktische vragen kan men ook steeds bij de
titularis terecht via mail of op afspraak.

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De cursisten worden permanent geëvalueerd op basis van hun interactief meewerken
tijdens de lessen, oefeningen en het tweedaagse seminarie.
Indien ze niet slagen in de eerste zittijd, krijgen de cursisten een opdracht in de tweede
zittijd.

Eindscoreberekening
niet periodegebonden evaluatie 100%
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